


สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน. กนัยายน  พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกราคา
ท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

1 จา้งเหมารถแบล็คโฮลว์ 10,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นวตักรรมถงัตวง หจก.นวตักรรมถงัตวง 164/2562  
 (กองช่าง)   10,500 10,500 2 ก.ย.62  
2 จา้งเหมารถไถ 4,500 เฉพาะเจาะจง นายพรมมา ขนัธรักษา นายพรมมา ขนัธรักษา 165/2562  
 (กองช่าง)   4,500 4,500 4 ก.ย.62  
3 จา้งเหมาจดัท าอาหาร 9,700 เฉพาะเจาะจง นางเตือนใจ ทองไทย นางเตือนใจ ทองไทย 166/2562  
 (สาธารณสุข)   9,700 9,700 9 ก.ย.62  
4 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 390 เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพการพิมพ ์ ร้านพิภพการพิมพ ์ 167/2562  
 (สาธารณสุข)   390 390 9 ก.ย.62  
5 จา้งเหมาเคร่ืองจกัร 4,500 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 168/2562  
    4,500 4,500 9 ก.ย.62  

 
 

(ลงช่ือ)..........................................                 (ลงช่ือ)...................................................             (ลงช่ือ)...........................................                (ลงช่ือ).................................. 
               (นางวรินดา ชนะคา้)                                    (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                   (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                    ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 

 
 



 
 

สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน...พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

6 จา้งเหมาแรงงาน 46,080 เฉพาะเจาะจง ราษฏรแรงงาน ราษฏรแรงงาน 169/2562  
    46,080 46,080 9 ก.ย.62  
7 จา้งเหมาเคร่ืองจกัร 8,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 170/2562  
    8,000 8,000 10 ก.ย.62  
8 จา้งเหมาแรงงาน 81,920 เฉพาะเจาะจง ราษฏรแรงงาน ราษฏรแรงงาน 171/2562  
    81,920 81,920 10 ก.ย.62  
9 จดัจา้งรถแทรกเตอร์ 4,500 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ 172/2562  
    4,500 4,500 11 ก.ย.62  
10 จา้งเหมาบ ารุงรักษารถยนต ์กฉ 7612 8,500 เฉพาะเจาะจง เอส เค เจริญเซอร์วสิ เอส เค เจริญเซอร์วสิ 173/2562  

 (ส านกัปลดั)   8,500 8,500 13 ก.ย.62  
 
 

(ลงช่ือ)..........................................                   (ลงช่ือ)...................................................         (ลงช่ือ)...........................................            (ลงช่ือ).................................. 
               (นางวรินดา ชนะคา้)                                  (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                   (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                   ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 



 
 

สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

11 จา้งเหมารถแทรกเตอร์ฟาร์ม 4,500 เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ นายวรโชติ  จนัทร์เพง็ 174/2562  
 (กองช่าง)   4,500 4,500 13 ก.ย.62  
12 จา้งเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต ์ 2,350 เฉพาะเจาะจง ไดนาโม แอร์ ไดนาโม แอร์ 175/2562  

 87-9335(สธ.)   2,350 2,350 16 ก.ย.62  
13 จา้งเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาแอร์ 3,250 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 176/2562  

 (ส านกัปลดั)   3,250 3,250 16 ก.ย.62  
14 จา้งเหมาติดตั้งแอร์ 4,500 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 177/2562  

 (ส านกัปลดั)   4,500 4,500 16 ก.ย.62  
15 จา้งเหมาร้ือถอนครุภณัฑ(์แอร์) 3,000 เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า แมวการไฟฟ้า 178/2562  

 (ส านกัปลดั)   3,000 3,000 16 ก.ย.62  
 
 

(ลงช่ือ)..........................................                   (ลงช่ือ)...................................................         (ลงช่ือ)...........................................            (ลงช่ือ).................................. 
               (นางวรินดา ชนะคา้)                                  (นางจิตฐิมา        หย ัง่บุญ)                             (นางเสาวภา  ประภาสโนบล)                   (นายสมพงษ ์  นกแกว้) 
       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                   ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 



 
 

สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน.....พ.ศ. 2562 
                                                                                                      เทศบาลต าบลขยุ อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดันครราชสีมา 

ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

16 จา้งเหมารถตู(้โครงการพฒันาผูเ้รียน) 1,600 เฉพาะเจาะจง นายเจษฏาพร พิมพเ์งิน นายเจษฏาพร พิมพเ์งิน 179/2562  
 (กองการศึกษา)   1,600 1,600 18 ก.ย.62  
17 จา้งเหมารถตู(้โครงการพฒันาผูเ้รียน) 1,600 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย แก่นนอก นายสมชาย แก่นนอก 180/2562  

 (กองการศึกษา)   1,600 1,600 18 ก.ย.62  
18 จา้งเหมารถตู(้โครงการพฒันาผูเ้รียน) 1,600 เฉพาะเจาะจง นายจิระพงษ ์จอดพิมาย นายจิระพงษ ์จอดพิมาย 181/2562  

 (กองการศึกษา)   1,600 1,600 18 ก.ย.62  
19 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,100 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ทองไทย นายสมพร ทองไทย 182/2562  

 ระบบไฟฟ้าภายในส านกังาน(ส านกัปลดั)   30,100 30,100 18 ก.ย.62  
20 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ(พฒันาผูเ้รียน) 600 เฉพาะเจาะจง พิภพการพิมพ ์ พิภพการพิมพ ์ 183/2562  

 (กองการศึกษา)   600 600 20 ก.ย.62  
 
 

(ลงช่ือ)..........................................                   (ลงช่ือ)...................................................         (ลงช่ือ)...........................................            (ลงช่ือ).................................. 
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       เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี รักษาการแทน                   ผูอ้  านวยการกองคลงั                                        ปลดัเทศบาลต าบลขยุ                         นายกเทศมนตรีต าบลขยุ 
                              เจา้พนกังานพสัดุ 



 
 

สรุปผลการจดัจา้งในรอบเดือน กนัยายน.....พ.ศ. 2562 
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ล าดบั งานจดัจา้ง วงเงิน
งบประมาณ 

วธีิจดัจา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
ราคาท่ีตกลงจา้ง 

เลขท่ีและวนัท่ี
ของตกลงราคา

จา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสรุป 

21 จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่งพร้อม 3,000 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ อวนขอ้ง  นายประเสริฐ อวนขอ้ง  184/2562  
 เคร่ืองด่ืม(กองการศึกษา)   3,000 3,000 23 ก.ย.62  
22 จา้งเหมาจดัท าเวป็ไซค ์ 15,000 เฉพาะเจาะจง นายวชิรา พิลาชยั นายวชิรา พิลาชยั 185/2562  

 (ส านกัปลดั)   15,000 15,000 24 ก.ย.62  
23 จา้งเหมาเคร่ืองจกัร คสล.ซอยกลางบา้น 3,500 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั บ.เทอดซิเมนต ์จ ากดั 186/2562  

 นายชยั  เจริญกลาง   3,500 3,500 25 ก.ย.62  
24 จา้งเหมาแรงงานคสล.ซอยกลางบา้น 40,960 เฉพาะเจาะจง ราษฏรแรงงาน ราษฏรแรงงาน 187/2562  

 นายชยั  เจริญกลาง   40,960 40,960 25 ก.ย.62  
25 จา้งเหมาจดัท าอาหาร ประชุมสภา 2,700 เฉพาะเจาะจง นางอุษา ทองไทย นางอุษา ทองไทย 188/2562  

 (ส านกัปลดั)   2,700 2,700 27 ก.ย.62  
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